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 ٍظبیل آهَزؼی :

 ٍیذیَ پرٍشکتَر –اٍرّذ  –ٍایت برد 

 

 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی
 

 ظبػت تبریخ ًورُ رٍغ تذریط آزهَى
حضَس هٌظن ٍ ؿشکت 

 فؼبل دس هجبحج دسػی
 دس ػبػت کالع دس ّش رلؼِ کالع %10 پشػؾ ٍ پبػخ ٍ ثحج

پشٍطُ ) ثشًبهِ  اًزبم

 ػولیبتی (
 دس ػبػت کالع تشم 7ثؼذ اص ّفتِ  %15 اسائِ کٌفشاًغ

 آصهَى هیبى دٍسُ
 

تـشیحی  –چٌذ گضیٌِ ای 

 ) پبػخ کَتبُ(
15% 

 دس ػبػت کالع تشم 8ثؼذ اص ّفتِ 

تـشیحی ) ثشخی  آصهَى پبیبى دٍسُ

 چٌذگضیٌِ ای(
 ثشًبهِ هصَة اهتحبى پبیبى تشم 50%

 - - %10 اسائِ تشروِ -تحمیك آهَصؿیفؼبلیتْبی 
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 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ

1 20/6/95 
 

 اػظن ثبختِ آؿٌبیی ثب پیـیٌِ تفکش دس صهیٌِ هذیشیت

2 27/6/95 
 

 آؿٌبیی ثب تؼبسیف هذیشیت

 

 اػظن ثبختِ

ػیؼتوی، ػبصهبًْب ٍ اّویت ًظبم گشایی ثشای آؿٌبیی ثب  ًظشیِ  3/7/95 3

 هذیشاى هبهبیی

 اػظن ثبختِ

4 10/7/95 
 

 آؿٌبیی ثب  هذیشیت اػالهی

 ) اصَل ٍ هجبًی هذیشیت اػالهی (

ٍ  اػظن ثبختِ

 داًـزَیبى

 ٍ ارضاء آى (organizationآؿٌبیی ثب ػبصهبى )  17/7/95 5

 

 اػظن ثبختِ

6 24/7/95 
 

 سیضی ٍ اصَل ٍ هشاحل آىآؿٌبیی ثب ثشًبهِ 

 (planning ) 

  اػظن ثبختِ
 

7 1/8/95 
 

 اػظن ثبختِ آؿٌبیی ثب اًَاع ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیک ٍ ػولیبتی
 

8 15/8/95 
 

ٍ  اػظن ثبختِ آؿٌبیی ثب حل هـکل ٍ تصوین گیشی دس هبهبیی

 داًـزَیبى

9 22/8/95 
 

 آؿٌبیی ثب ّذایت ٍ سّجشی

 

 اػظن ثبختِ

ٍ  اػظن ثبختِ آؿٌبیی ثب چگًَگی ثشلشاس کشدى استجبعبت اًؼبًی دس هبهبیی 29/8/95 10

 داًـزَیبى

 آؿٌبیی ثب اًگیضؽ دس هذیشیت هبهبیی 6/9/95 11

 

 اػظن ثبختِ

 آؿٌبیی ثب اسصؿیبثی ػولکشد 13/9/95 12

 

 اػظن ثبختِ

ٍ  اػظن ثبختِ آؿٌبیی ثب آهَصؽ کبسکٌبى 20/9/95 13

 داًـزَیبى

 آؿٌبیی ثب ثشًبهِ سیضی ًیشٍی اًؼبًی 4/10/95 14

 

 اػظن ثبختِ

15 
 

 اػظن ثبختِ آؿٌبیی ثب  خاللیت ٍ هذیشیت ثحشاى دس هبهبیی 11/10/95

ثب ّوبٌّگی  16

 داًـزَیبى

 آؿٌبیی ثب کبسآفشیٌی ػبصهبًی
 

ٍ  اػظن ثبختِ

 داًـزَیبى

 


